Nieuws voor topsporters - 20 juni 2020

Beste Annemiek,
Na een droevige week wil ik stilstaan bij het overlijden van twee TeamNL
sporters. Oud-rolstoelbasketballer Marc de Hond, partner van voormalig atlete
Remona Fransen, is op 42-jarige leeftijd overleden. Na zijn topsportcarrière
was Marc actief als commentator en speelde hij nog steeds een rol in de
Paralympische sport. Altijd gedreven, enthousiast, kritisch, eerlijk en vol nieuwe
ideeën, zo omschreef Esther Vergeer hem. Daar kan ik me alleen maar bij
aansluiten.
Afgelopen weekend ontvingen wij het vreselijke bericht dat topjudoka Ilona
Lucassen op 23-jarige leeftijd is overleden. Ilona trainde en woonde op
Papendal, waar ze deel uitmaakte van de judo-selectie. Hartverscheurend.
Ik leef mee met alle mensen die dichtbij Marc en Ilona stonden.
We zijn in afwachting van besluiten van het kabinet om de coronamaatregelen
te versoepelen en dus ook over ons verzoek om weer full contact te mogen
sporten,zonder 1,5m beperking. Ook hebben we gevraagd om het herstarten
van wedstrijden in enige vorm. Daarover zijn we continu in gesprek met de
overheid. Dinsdag 24 juni horen we allemaal meer in de aangekondigde
persconferentie van Minister President Rutte.
Het zijn ook spannende tijden voor de langebaan- en shorttrackschaatsers.
NOC*NSF is samen met de KNSB nauw betrokken bij de ontwikkelingen
rondom Thialf. Het is belangrijk voor topsport dat de kwaliteit en
beschikbaarheid van het ijs, ook op de lange termijn, op peil blijft.
Tot slot: de tijdelijke regeling voor topsporters met financiële problemen
vanwege corona is bijna klaar. We verwachten dat de regeling medio juli open
kan. We houden je op de hoogte.
We besteden in deze nieuwsbrief aandacht aan de webinar LinkedIn en het elearningplatform van de Dopingautoriteit. Ook praten we je bij over wat je moet
doen als jij (of je ploeggenoot) positief getest bent op COVID-19 en
we herinneren je aan de digitale Roadshow die TeamNL Athlete Services voor

je organiseert.
Heb je vragen of opmerkingen? Wil je ergens over praten? Bespreek het met
jouw begeleidingsstaf, je CTO of NTC. Ook bij TeamNL Athlete Services kan je
altijd terecht. We helpen je graag!
Maurits Hendriks
Technisch directeur TeamNL

Time to connect
Ben jij actief op LinkedIn? En ken jij alle snufjes van dit sociale kanaal? Of is
het voor jou nog wat abstract? TeamNL@work heeft een webinar LinkedIn.
Hierin word je stapsgewijs meegenomen in de wereld van LinkedIn en krijg je
praktische tips om jouw profiel te vullen. Je vindt het op de LinkedIn pagina van
TeamNL@work, of door hier te klikken. En wil je meer weten over wat
TeamNL@work voor jou kan betekenen? Kijk dan op teamnlatwork.nocnsf.nl en
meld je aan voor een gesprek.

Thuis leren over schone sport
Dopingregels, controles, whereabouts, dispensatie, NZVT. Zomaar een paar
begrippen waarvan je als sporter op de hoogte moet zijn als het gaat om
schone sport. Weet jij wat ze betekenen? En weet je waar je op moet letten om

te voorkomen dat je per ongeluk een dopingovertreding maakt? Via het elearningplatform van de Dopingautoriteit stoom je jezelf vanuit huis klaar voor
het beoefenen en stimuleren van schone sport. Je kunt verschillende modulen
over schone sport volgen. Op een moment dat het jou uitkomt én in je eigen
tempo. Lees hier meer!

Positief getest op corona, wat nu?
Weet jij wat je moet doen als jij positief getest bent op het coronavirus? En wat
betekent het voor jou als een van jouw teamgenoten positief getest is? Onze
TeamNL-experts hebben op basis van de RIVM-maatregelen een document
opgesteld dat antwoord geeft op deze vragen.
Let op: ontwikkelingen volgen elkaar (soms snel) op. Dit kan invloed hebben op
de gegeven adviezen. Klik daarom ook op de link bovenaan in het document
voor alle laatste informatie.

TeamNL Roadshow
Aanstaande maandag 22 juni om 14.30 uur organiseert TeamNL Athlete
Services een digitale Roadshow. Het is de eerste Roadshow die TeamNL
Athlete Services in deze vorm organiseert. Je wordt helemaal bijgepraat over
wat TeamNL jou te bieden heeft en natuurlijk kun je ook jouw vragen stellen.
Heb jij je nog niet aangemeld voor de Roadshow van 22 juni? Dat kan nog tot
maandagochtend 22 juni 10 uur. En komt de datum niet uit? Geen probleem,
we hebben er al meer ingepland. Meld je dus snel aan!
Meld je aan voor eenTeamNL Roadshow!
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